JOVENTUT I ESPORTS
Nits sota la Lloca 2016
Divendres 8 i 22 de juliol, a partir de les 9 del
vespre, a la plaça de la Lloca,amb clown, màgia i
música.
Cada dia servei de barra i entrepans.
Aprofita el menú:
Entrepà + tall de coca + beguda = 5,5€
A partir de les 21 h vine a fer el mojito!!!
Concurs de coques el 22 de juliol
Concurs de coques obert a tothom. Votació popular i
premi a la més bona i original.
Inscripcions de 21 h a 22 h.

BENESTAR SOCIAL

Juliol 2016

Mulla’t per l’l’Esclerosi Múltiple

Núm.. 203

Diumenge 10 de juliol Fontcoberta i
Vilavenut es mullen per l'Esclerosi
Múltiple. Vine a la piscina
de Melianta, a partir de les 11h i
neda. Col·labora i dóna el teu
donatiu per una bona causa.

L’Agutzil
de Paper
Ajuntament
Fontcoberta

Telèfon 972 574 139 / Fax 972 581 376
ajuntament@fontcoberta.cat /agutzil@fontcoberta.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Ple
le ordinari : Dilluns 25 de juliola 2/4 de 10h del vespre

Cursets de Natació 2016. Piscina de Melianta
De l’1 al 31 d’agost. Horari: Tardes de 5 a 6.
Preus Abonats: 80€ (tot el mes), 55€ ( quinzena).
No abonats: 95€ (tot el mes), 70€ ( quinzena).
Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament.

Durant els mesos de juliol i agost, els dimecres al matí,
l’Ajuntament romandrà tancat.
Pavelló de Fontcoberta
El Pavelló romandrà tancat del 23 de juliol fins el 21
d’agost.

NOU CASAL D’ESTIU DE FONTCOBERTA
Edat: de P3 a 6è.
Acollida: 8 h a 9 h 5€/setmana
Casal: 9 h a 13 h 37 €/setmana
Menjador: 13 h a 15 h 27€/setmana
Del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d’agost al 9
desetembre.
*A partir del 29 d’agost acceptem nens/nenes
nascuts l’any 2013.
**Nota: del 29 d’agost al 2 de setembre i del 5 al
9 de setembre no hi haurà servei de menjador.
Preinscripcions o més informació:
casalfontcoberta.blogspot.com
casalfontcoberta@gmail.com

FESTA MAJOR
FONTCOBERTA 2016
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Diumenge, 31 de juliol
Partit de futbol i de bàsquet
A les 8h.
8 del matí
Col·labora : Veterans i Veteranes de Fontcoberta

ALTRES ACTIVITATS
AGRUPAMENT
L’ESTANY

Dies 31 de juliol, 4, 5, 6 i 7 d’agost
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PLA
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Preinscripcions al cau pel curs 2016
2016-2017
A partir del 21 de juny fins al 31 de juliol, s’obren les
preinscripcions de Llops (4t curs de primària), Rangers i
Pioners. S’assignaran les places per ordre d’inscripció i en
funció de les places buides.
Trobareu en una pestanya desplegable el formulari a la
pàgina web aeigpladelestany.hol.es

Pregó de Festa Major
A 2/4 de 7h.
7 de la tarda a Can Jan de la Farrés
A càrrec de Jordi Xena i Ballada, comunicador i
dinamitzador cultural de la comarca.
comarca
Seguidament
eguidament lliurament de premis del concurs de
fotografia “Racons de Fontcoberta” i actuació del Cor
Gospel Girona.
Girona
Dijous, 4 d’agost
Cinema a la fresca
A les 10h.,davant
10
del pavelló, projecció de la pel·lícula
Déu meu, però què t’hem fet?(comèdia).
fet?

Servei de bar i entrepans.

d’equilibris,activitats de coordinació i moltes més activitats
relacionades amb el circ.

Divendres, 5 d’agost

Taller d’inflable i llits elàstics:Portarem un inflable i llits
elàstics perquè els nens i nenes es puguin desfogar,
saltar,córrer i gaudir-ne el millor possible.

Teatre
A les 10h. de la nit davant del pavelló.
Representació a càrrec del Traster Teatre de
l’obraEn Narcís s’ha tornat boig,comèdia en dues
parts d’Assumpta González.

Missa per els difunts
A les 6h. de la tarda a l’ església de Melianta.
Country
A partir de 2/4 de 8h. de la tarda a càrrec de Joan i
Montse, davant del pavelló.

Repartiment:
Narcís.........Joan Luengo
Mercè........Fàtima Roura
Ernest........Lluís Freixa
Helena........... Maria Daunís
Salvador........Marc Sánchez
Rosa...........Olga Jordà
Direcció: Teresa Colprim.
Llum i so: Josep Serra i Lluís Freixa.
Attrezzo i decorats: Fina Teixidó, Pere
Ernest Boronat, Jaume Roura, Maria Grau,
Casellas, Vicenç Viñas, Ramon Torres,
Ramos, Marta Castellà, Montse Grau i
Fañanàs.

Seguidament Ball pel Grup Què Tal
A 2/4 de 10h. del vespre
Servei de bar i entrepans.
En cas de mal temps tots els actes es farien dins el
pavelló.
La comissió es reserva el dret de modificar el
programa.

Sopar de germanor
A les 9h. del vespre a l’esplanada Trem al costat del camp de
futbol.
Tiquets a : Ca l’Estrella i a Supermercat- Carnisseria Lídia.
Cal portar plats, coberts i gots.

Planas,
Fàtima
Agnès
Jaume

Servei de bar i entrepans.
Dissabte, 6 d'agost
Concurs de dibuix amb llapissos de colors
A les 10h. del matí al pavelló (Inscripcions 1/4 d’
hora abans).
Campionat de Botifarra Local
A 2/4 de 5h. de la tarda inscripcions al pavelló
Seguidament Campionat.
A partir de les 5h. de la tarda i a la plaça Catalunya
es duran a terme2 tallers:

Recordar que durant tota la tarda i haurà servei de bar a
càrrec de l’associació de joves Els Trempats.

XITremparock (concert de rock)
A partir de les 12h. de la nit davant el pavelló de
Fontcoberta,
Més informació en programes apart.
Organitza: Associació de Joves Trempats de Fontcoberta,
Ajuntament de Fontcoberta i Comissió de Festes. Col·labora
la Direcció General de Joventut.
Diumenge, 7 d’agost
Ofici solemne
A les 12h. del migdia a la parròquia de Fontcoberta.
Amb acompanyament de la cobla Baix Empordà.
A la sortida Mitja audició de sardanes i vermut.

Festa de l’escuma
A les 6h. de la tarda davant del pavelló.

Taller de circ
estrambòtiques,

A les 8h. de la tarda a càrrec del grup Què Tal,
davant del pavelló.

viu i riu:Malabars,bicicletes
monocicles,
slackline,corda

Concert de música catalana

CONCURS DE FOTOGRAFIA
RACONS DE FONTCOBERTA
TEMA: imatges del municipi de Fontcoberta
Hi ha tres categories, absoluta, local i jove amb
premis de 200€, 100 € i 100 € respectivament.
Les fotografies s’han d’enviar en format JPEG a
ajuntament@fontcoberta.cat
El termini de presentació és fins al 23 de juliol a les
24 h.
TERMINIS:
Tramesa de les fotografies: fins el 22/07/2016 a
les 24:00 h.
Veredicte del jurat i comunicació als guanyadors: el
28/07/2016
Lliurament dels premis: el 31/07/2016
FINALITAT:
Les fotografies finalistes s’exposaran a la Sala
d’Actes de Can Jan el dia del lliurament de premis i
durant la festa major al pavelló. Posteriorment
passaran a formar part de l’arxiu documental del
municipi de Fontcoberta, que es reserva el dret
d’utilitzar-les. En aquest cas sempre s’indicarà el
nom de l’autor.
Les bases completes del concurs es poden trobar a
la pàgina web de l’ajuntament.

